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Leeuwendeel is het communicatiemiddel van de wijkvereniging
Leeuwendaal
Bestuur Wijkvereniging Leeuwendaal:
Erik Wissema, voorzitter, (070) 399 44 18
Steven van der Werff, penningmeester, (070) 363 13 59
Marissa Koopmans, algemeen lid/communicatie,
06 18 85 39 25
Toon Buddingh, algemeen lid, tel. 06 51 33 26 38
Wilgert Opraus, secretaris, tel. 06 10 97 16 34
Contactgegevens:
Internet: www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl
E-mail:
Leeuwendaalwijkvereniging@gmail.com
of via het Contactformulier op de website
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Penningmeester:
Steven van der Werff
Hoornbruglaan 52
2281 AX Rijswijk
E-mail:
penningmeesterleeuwendaal@gmail.com
Redactie Wijkkrant:
Redactie:
Petra van Heuzen, Barbara Schilperoort,
Erika Priebee
Cartoonisten:
Wim van Urk, Ron Leegstra
Eindredactie:
Ellen Twickler
Jeugdredactie:
Redmar Leeuwendal, Maude Guinée,
Hidde v.d. Rijke
Redactieadres:
Regentesselaan 65
E-mail:
wijkkrantleeuwendaal@gmail.com

Vormgeving, realisatie en drukwerk:
Phytalis
Geestbrugkade 35, 2281 CX Rijswijk
(070) 320 61 57
Internet:
www.phytalis.nl
E-mail:
info@phytalis.nl
Verschijning, Oplage & Verspreiding:
Frequentie:
4 keer per jaar
Oplage:
1.200 stuks
Verspreiding:
alle adressen in wijk Leeuwendaal
(Rijswijk ZH) en direct betrokkenen
Facebook: www.facebook.com/wijkverenigingleeuwendaal
Twitter: @leeuwendaal

VOORWOORD
Beste Leeuwendalers,
Alweer een jaar dat bijna achter ons ligt. Als ik me in een terugblik beperk tot onze eigen wijk, zie ik dat
we samen weer veel waardevolle momenten hebben beleefd. We hebben de speeltuin aan de Mauritslaan opgeknapt en feestelijk geopend, we hebben twee leuke bijeenkomsten beleefd voor senioren in
de wijk. We hebben natuurlijk een paar geanimeerde wijkborrels beleefd. Het groen in onze wijk krijgt
nieuwe impulsen. En ook buiten onze wijkvereniging om zijn er vele leuke initiatieven die u als bewoners
bij elkaar brengen. We zijn wat dat betreft echt een bijzondere wijk.
In 2015 gaan we vanuit het wijkbestuur door met het organiseren van een aantal activiteiten voor u en
met het behartigen van uw belangen in gesprek met het gemeentebestuur. Verder zoeken
we voortdurend naar manieren om u zo goed mogelijk te bereiken. Onze vernieuwde
website is daar een voorbeeld van. Hebt u er al eens op gekeken? En natuurlijk sluiten
we graag aan op uw eigen goede initiatieven. Want een
levendige wijk wordt niet gemaakt door het bestuur van
een wijkvereniging, maar door u als bewoner, die weet
waaraan hij behoefte heeft in de wijk. Laat het ons dus
weten, we helpen u graag!
Ik wens u een feestelijke decembermaand toe en
een gezond 2015!

Erik Wissema
Voorzitter Wijkvereniging Leeuwendaal

Uit de redactie
Wat is het werken aan Leeuwendeel toch leuk en veelzijdig! Tijdens onze redactievergadering, een korte
creatieve sessie ieder kwartaal, bedenken we steeds weer meer onderwerpen dan er passen. Dat betekent
kiezen en indikken. Wat de krant deze keer wel heeft gehaald is de eerste bijdrage van onze Jeugdredactie.
Die besteedt, hoe kan het ook anders, aandacht aan de vernieuwde speeltuin in de Mauritslaan.
Ze hebben meteen wethouder Marlies Borsboom geïnterviewd. Ook Erika Priebee, ons nieuwe
redactielid, is voortvarend aan de slag gegaan. Wat we in de
vorige uitgave zijn vergeten is dat de foto’s van de wijkborrel
gemaakt zijn door Erik van der Veer; ere wie ere toekomt!
Tot slot wijs ik u nog op de volgende Kunst in de Wijk. Die
is van 17 t/m 19 april 2015. Wilt u ideeën aanmelden?
Meer informatie hierover vindt u op onze wijkwebsite
www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl.

Ellen Twickler
Eindredacteur Leeuwendeel
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RobHouweling.nl

Kalksteen ‘Provence’

Stijlschouwen, openhaardenbouw en rookkanalen

•
•
•
•
•

In- en verkoop van oude schouwen
Bouw en renovatie rookkanalen en schoorstenen
Inbouw van open hout- en gasvuren in bestaande schouw
Grote sortering antieke schouwen
Sfeervolle elektrische schijnvuren

W W W. R O B H O U W E L I N G . N L

070-390 40 86
Showroom: Maanweg 58, Den Haag Binckhorst, Tel. (070) 390 40 86
geopend dinsdag t/m zaterdag van 10.00-16.30 uur
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Mail uw vraag of bezoek aan huis info@openhaardbouw.nl

AGENDA

13 december

Optreden Groot Leeuwenkoor,
van 15.00 tot 16.45 uur in de Compagnie

4 januari

Nieuwjaarsborrel Wijkvereniging,
van 16.00 tot 18.00 uur in de Conckelaer

11 april

Leeuwendaalrun

17 t/m 19 april Kunst in de Wijk

C O N TA C T P E R S O N E N

IN

DE

WIJK

Leeuwenkoor:

Yvonne Bendermacher, benddekk@hotmail.com

Kunst ter plekke:

Paul Francissen, pfranciss@gmail.com

Oranjecomité:

ocleeuwendaal@gmail.com

Straatspeeldag:

buitenspeeldagleeuwendaal@gmail.com

Leeuwendaal Duurzaam en Groen: jannie.marck@xs4all.nl
Bedrijfsverzamelgebouw:

BVG@wijkvereniging-leeuwendaal.nl

Veegrooster speeltuin Mauritslaan:

info@holstegeadvocatuur.nl

Mist u nog iets? Laat het ons weten!
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WIJKVERENIGING

Wijkvereniging ALV
Eliene van der Velden van de brandweer Haaglanden opent de avond met een informatieve presentatie over brandpreventie. Ze geeft nuttige tips om brand te voorkomen, die
ook te vinden zijn op www.brandweer.nl/haaglanden/brandveiligheid.
Communicatie in de wijk
Naast de gewaardeerde wijkkrant Leeuwendeel,
werden bewoners op de hoogte gehouden van
wetenswaardigheden via de nieuwsbrief, de
vernieuwde website en social media (Facebook,
LinkedIn en twitter).

Na de pauze start de algemene ledenvergadering.
Activiteiten
Voorzitter Erik Wissema geeft een overzicht
van zaken die de afgelopen periode door de
wijkvereniging zijn georganiseerd. Dit is onder
meer de nieuwjaarsborrel, de Leeuwendaal
Run, het politiek debat, muurschilderingen in de
Mauritslaan-speeltuin, paasbrunch voor senioren en de wijkborrel in augustus. Ook heeft de
wijkvereniging diverse door derden georganiseerde activiteiten ondersteund, zoals de groene
informatiemarkt, de boomspiegeldag, Jugendstil-wijkwandeling en Koningsdag. Wijkvereniging Leeuwendaal is de meest actieve wijkvereniging in Rijswijk!
Contact met de gemeente
Met de gemeente Rijswijk wordt op een prettige
wijze samengewerkt en met de nieuwe wethouders is inmiddels overleg gevoerd. Gesproken
werd onder andere over de parkeerproblematiek
binnen de wijk (zeker door overlast ten gevolge
van het invoeren van betaald parkeren in Den
Haag en Cromvliet) en een eventuele follow up
van het duurzaamheidsproject.

Financiële situatie
De wijkvereniging heeft afgelopen jaar een aantal grote(re) investeringen gedaan, zoals de schilderingen in de speeltuin aan de Mauritslaan, het
vernieuwen van de website, de aanschaf van een
derde wijktent en statafels.

Bestuurswisseling
Petra Andeweg en Rik Konincks treden beiden
terug uit het bestuur en worden met een bos
bloemen bedankt voor hun inzet de afgelopen
jaren. Wilgert Opraus en Toon Buddingh worden
benoemd als nieuwe bestuursleden.
Het complete verslag kunt u lezen op onze website:
www.wijkvereniging-leeuwendaal.nl/vereniging.
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JEUGDREDACTIE

Hoi allemaal!
Sinds kort hebben we een jeugdredactie. Voortaan kun je dus stukjes van hun lezen
in de wijkkrant. Voordat we dat doen, stellen we de leden aan jullie voor:

Hoi, ik ben Hidde v/d
Rijke (11). Mijn hobby’s
zijn: gamen, hockeyen en
tekenen. Het leek me leuk
om stukjes te schrijven voor
de wijkkrant. Mij lijkt het
ook leuk om puzzels in de
wijkkrant te zetten. Ik hoop
dat jullie blij worden van
deze leuke wijkkrant.

Hoi, ik ben Maude Guinée
(11).
Mijn hobby’s zijn: hockeyen,
tekenen en knutselen.
Het leek me leuk om te
interviewen en foto’s te
maken. Ik kan heel erg goed
vouwen met papier zoals
origami. Ik hoop dat jullie
veel ideeën insturen!!

Groeten,
Hidde v/d Rijke

Groeten,
Maude Guinée

Hoi, ik ben Redmar
Leeuwendal (11). Ik ben de
hoofdredacteur. Mijn hobby’s
zijn: hockeyen, accordeon,
zingen en tv kijken. Ik heb
deze jeugdredactie opgezet
omdat het me leuk leek
om ook iets voor kinderen
in de wijk te doen. Als je
ideeën hebt mail dan naar
jeugdredactieleeuwendeel@
gmail.com. Ik hoop dat jullie
goede ideeën insturen.
Groeten,
Redmar Leeuwendal
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JEUGDREDACTIE

Speeltuin Mauritslaan geopend!
Zoals jullie weten is zaterdag 1 november het nieuwe speeltuintje aan de Mauritslaan
geopend. Het was een feestelijke opening. Toen een zeil van het speelhuisje
afgetrokken werd, was hij echt geopend. Er was koffie en voor de kinderen waren er
onder andere chocolaatjes. Het speeltuintje werd geopend door Marloes Borsboom,
de wethouder van Jeugd, Participatie, Duurzaamheid en Cultuur. Wij kregen de
gelegenheid om haar te interviewen. Maude deed de vragen, Redmar deed het
opschrijfwerk en Hidde maakte foto’s. Het werd een geslaagd interview. Lees maar:
Waarom is het speeltuintje veranderd?

Gaat u er gebruik van maken?

Er was vraag naar een nieuw speeltuintje. De
muurschilderingen waren vaag geworden en het
speeltuintje had weer een opknapbeurt nodig.

Mijn kinderen gaan er zeker gebruik van maken.
Ik heb er nu 2 en de 3de komt eraan. Ze zullen
hier vaak gaan spelen.

Hoelang heeft het geduurd om het
speeltuintje te renoveren?

Woont u zelf in Leeuwendaal?

“Nou, dat is een goede vraag! Ze zijn al aan
het begin van het jaar begonnen met de muurschilderingen. Dus ze zijn driekwart jaar bezig
geweest.

Nee, maar misschien ga ik hier wel wonen. Ik
vind het hier namelijk heel erg gezellig. Dan kunnen mijn kinderen hier ook vaker gaan spelen!

Heeft het veel geld gekost?

Nou, dat noemen we nou een geslaagd interview of
niet! En ze hebben het speeltuintje niet voor niets
gerenoveerd, dus pak je jas en ga naar de Mauritslaan!

Het heeft enorm veel geld gekost maar het is de
moeite waard. In het algemeen zijn speeltuinen
al heel erg duur.

Groeten, Jeugdredactie Leeuwendeel
Jeugdredactieleeuwendeel@gmail.com
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GROOT

LEEUWENKOOR

Iedere dinsdagavond verzamelt zich in het gebouw van ELV Architecten een bont
gezelschap van mannen en vrouwen uit de wijk voor de wekelijkse repetitie van het
Leeuwenkoor.
Het koor is in december 2009 opgericht door
Yvonne en Dorothee. Zij hadden zin om te zingen,
het liefst in de wijk. Het koor begon bij Dorothee
in de huiskamer onder de bezielende leiding van
David, een jonge dirigent die op dat moment nog
bezig was met zijn studie aan het conservatorium.
Intussen zingt David bij het Nederlands Kamerkoor.
Op de vraag wat zingen leuk maakt, antwoorden
bestuursleden Yvonne, Dorothee, Sophie en Nicolette in koor “Het samen zingen is ontspannend
en het is leuk om iets met andere wijkbewoners te
doen”. Het koor heeft een heel divers repertoire,
zoals de dames aangeven “van Beatles tot Bach”.
De koorleden kunnen hun wensen doorgeven aan
de Muziek-commissie. Deze commissie bepaalt uiteindelijk wat er op het programma komt. Het koor
treedt een paar keer per jaar op. Eigenlijk zouden
de koorleden thuis moeten oefenen, maar met al
die drukke levens schiet dit er nog wel eens bij in.
Dirigent David vindt de muzikale sfeer goed, hij
heeft er lol in dat het koor zich volledig inzet en
geniet van de fantastische resultaten die het koor

in korte tijd bereikt. De vier bestuursleden geven
aan dat het koor nog kan werken aan het zingen
met meer flair en een goede presentatie. Ook
stemvorming kan beter. Het ambitieniveau is om uit
het hoofd te zingen, maar dat lijkt nog wat verder
weg. Gelukkig is er nu de partituur. Het 20 man/
vrouw tellende koor is de afgelopen maanden uitgebreid met een 13-tal projectleden. Gezamenlijk
oefenen zij voor het kerstoptreden op zaterdag 13
december in De Compagnie. Het koor zingt kerstliedjes in het Nederlands, Engels, Frans en zelfs in
het Russisch. Het belooft een sfeervolle middag te
worden waarbij het publiek wordt uitgenodigd om
mee te zingen!
Het leuke van het koor is dat je mensen treft, waarvan je denkt “Hé, woont die ook bij mij in de
wijk?”. Voor mensen (vooral mannen!) die nog interesse hebben, neem gerust contact op met Yvonne
Bendermacher via benddekk@hotmail.com.
Erika Priebee

Komt u ook luisteren naar het Groot Leeuwenkoor? Hun kerstoptreden is op zaterdag 13 december van 15.00 tot 16.45 uur in
De Compagnie. Toegangskaarten kosten 3 euro.

De Muziekcommissie

Dirigent David >
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A C H T E R D E V O O R D E U R VA N D E C O M PA G N I E

Vanaf begin dit jaar is ‘De verse maaltijd’ in De Compagnie gevestigd; het bedrijf van
directeur-eigenaar Peter Veldhuizen. Zij verzorgen maaltijden voor kleine en grote
groepen door heel Nederland: ‘vers voor thuis’.
Ruim 5 jaar geleden is Peter begonnen met zijn
bedrijf. De eerste jaren was dat vanuit zijn huis
in Voorburg. Via een nicht die in Leeuwendaal
woont, is hij in De Compagnie terecht gekomen.
“We zijn begonnen met het leveren van koelverse
maaltijden aan de kinderopvang in Katwijk. Lekker, gezond en betaalbaar eten, is zeker voor
kinderen heel belangrijk.” Intussen is het bedrijf
hard gegroeid en wordt gekookt voor meer dan
5.000 kinderen, voor zorginstellingen, woongroepen en zelfstandig thuiswonenden. “Maar
we verzorgen ook de catering bij evenementen
voor bijvoorbeeld sportclubs.”
Hoe werkt het
Op kantoor werken 10 mensen die de marketing,
verkoop en administratie doen. Het bereiden van
de maaltijden is uitbesteed aan een grote professionele keuken in Katwijk. “We stellen het menu
op samen met de kok en diëtisten. Daarbij werken we alleen met natuurlijke en verse producten
van het seizoen van locale leveranciers. Bovendien worden groenten gestoomd waardoor vita12

minen en mineralen behouden blijven.” Eenmaal
bereide maaltijden worden daarna snel teruggekoeld en vacuüm verpakt. Ze zijn een week houdbaar. Klanten hoeven de maaltijd daarna alleen
maar op te warmen in de magnetron of oven. “Er
is een grote variatie in het menu en we bieden
alle gangbare diëten aan.” De verse maaltijd
is bovendien gecertificeerd en voldoet aan de
hoogste voedselveiligheidseisen.
Tot slot
Peter is een gedreven ondernemer met passie
voor vers, gezond en verantwoord eten. Door
het grote aantal klanten zijn de maaltijden zeer
betaalbaar, en “beter en lekkerder dan bij Albert
Heijn” aldus Peter. Zijn ambitie is om nog verder
te groeien; binnenkort wil hij starten in België.
Geïnteresseerd?
Kijk voor informatie op www.deversemaaltijd.nl

Petra van Heuzen

N I E U W S U I T D E C O M PA G N I E

Uitbreiding op nummer 35
In oktober zagen oplettende wijkgenoten al dat er aan de Geestbrugkade 35, in het
pand waar voorheen Florence zat, iets gaande was. Op de begane grond aan de
Vliet werd hard gewerkt om de ruimten in de stijl van de Compagnie op te knappen. De rode vloerbedekking valt meteen op als je er langs loopt en naar binnen kijkt.
Per 1 november is de a.t. groep als re-integratie specialist de trotse huurder van verschillende ruimten in de gang langs de Vliet. Het streven is om meer ‘werk’ gerelateerde
partijen in diezelfde gang te gaan huisvesten.
Cluster ‘werk en welzijn’
Op de begane grond op nummer 35 gaan we
naast een ‘werk’ gang ook een ‘welzijns’ gang
creëren. Samen wordt het dan een cluster ‘werk
en welzijn’. Er blijkt namelijk veel vraag te zijn
naar kantoor en praktijkruimte vanuit de welzijnssector. Geïnteresseerde partijen variëren van een
specifieke welzijnsorganisatie tot een praktiserend acupuncturist of een holistisch therapeut. Het
gebouw op nummer 35 zal langzaamaan ook de
Compagnie look and feel krijgen.

Synergie leidt tot mooie resultaten
Tijdens het Open Ondernemers Huis op 6
november was goed te zien dat de enorme
diversiteit van ondernemers in De Compagnie tot
nieuwe vormen van samenwerking leidt. Roots,
Rienstra en Akebia vertelden met veel enthousiasme over de meerwaarde van samenwerking in
De Compagnie. Dit leidde recent tot het winnen

van een gezamenlijk project in de Noordoostpolder. Ook andere initiatieven van samenwerking tussen bijvoorbeeld Aurora BV en Worcflow
op het gebied van marketing laten zien dat de
huurders voor elkaar openstaan en aanknopingspunten vinden.
Spontane sponsoring
Heel blij verrast zijn we met TeleQ die, als enthousiaste huurder, spontaan aanbood om de borrel
bij het Open Ondernemers Huis te sponsoren.
Ook andere ondernemers uit Oud Rijswijk hebben hun steun toegezegd voor diverse zaken en
events zoals bijvoorbeeld Jazz & Co. Op deze
manier is het nog beter mogelijk om de verbinding die De Compagnie voorstaat voor de wijk
en wijkgenoten te creëren. Heeft u een goed
idee, neem dan contact op via elsbeth@bvgdecompagnie.nl

Agenda
5 januari: Nieuwjaarsborrel Compagnie,
17.00 tot 18.30 uur, voor ondernemers en ondernemende wijkgenoten
6 maart:

5e Leeuwenkuil,
15.00 tot 17.00 uur,
graag van tevoren aanmelden

29 maart: Muziekcafé Jazz & Co.,
15.30 tot 18.00 uur,
voor muziekliefhebbers uit de wijk
13

Snel en makkelijk Frans leren?
Franse lessen op maat.
Frans spreken, schrijven en lezen
met een française en ervaren lerares.



Sophie Coulomb-Picquier
Oranjelaan 71
2281GB Rijswijk
070 39 932 66 / 06 51 271 798

YOGASTUDIO RIJSWIJK
Hathayoga
Flowyoga
Poweryoga
Ashtangayoga
Yoga class in English
Kinderyoga
Tieneryoga
Fertiliteitsyoga
Zwangerschapsyoga
Postnatale yoga
Babymassage
Massages
Workshops
Yogaweekend

Leeuwendaal, Geestbrugweg 38, 2281 CL Rijswijk
070-2014529, yogastudiorijswijk@online.nl
www.yogastudiorijswijk.nl
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NIEUW
Wie zijn jullie?
Lucia en Floris Frank. Begin november verwachten
we ons eerste kind. Huisdieren hebben we niet.
Wel veel aanloop van alle katten uit de buurt.

IN

DE

WIJK

Waarom hebben jullie voor
Leeuwendaal gekozen?
Lucia geeft aan dat het een rustige buurt is met
veel groen en mooie huizen. Floris en Lucia hebben al wat buren leren kennen op de afscheidsborrel van de vorige bewoners. Helaas weten ze
niet alle namen meer, maar dat gaan ze binnenkort goedmaken.
Wat moest er allemaal gebeuren in
het huis?
De constructie was goed, maar er was veel
renovatiewerk nodig. Floris vertelt dat er centrale
verwarming is aangelegd, dubbel glas, nieuwe
elektra etc. De babykamer is klaar. De tuin staat
voor volgend jaar op het programma.

Sinds wanneer wonen jullie op de
Alexanderlaan?
We kregen in mei de sleutel. Het heeft een leuke
indeling en niet te vergeten een open haard.
Augustus zijn we erin getrokken. We waren toen
nog niet klaar. Het duurde nog een paar weken
voordat we geen lijst meer hadden met klussen
die gedaan moeten worden.

Bij het huis staat een Toyota
Landcruiser, wat doen jullie daarmee?
Met deze auto zijn we vorig jaar van Zuid-Afrika
naar Kenia gereden en weer terug. We hebben
27.000 kilometer gereden en zijn in 13 landen
geweest. Lucia vertelt dat Floris haar in Zambia
ten huwelijk heeft gevraagd. De auto wordt nu als
‘verhuis- en boodschappenwagen’ gebruikt.

Wat doen jullie in het dagelijks leven?
Lucia werkt bij het Europees Octrooi Bureau als
octrooi onderzoeker. Zij heeft een technisch-bedrijfskundige achtergrond. Floris studeerde natuuren sterrenkunde en werkt als consultant bij Accenture.
Waar komen jullie vandaan?
Lucia komt uit Pforzheim, een stad in de buurt van
Stuttgart en woont sinds 5 jaar in Nederland. Floris komt uit Buren (Gelderland) en heeft als deelnemer in het Rijkstrainee Programma onder andere
in Tokio gewoond. We hebben elkaar leren kennen bij een volleybalclub in Den Haag en woonden hiervoor in het centrum van Den Haag.

Waar kijken jullie het meest naar uit
in de wijk?
We gaan lekker genieten van het huis en heerlijk
relaxte weekends doorbrengen in de tuin.
Erika Priebee
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GOUDSMIDATELIER

Tafel
van
Goud

Reparaties, ontwerpen
en een
exclusieve eigen collectie

Stadhoudersstraat 13
Oud Rijswijk
070 3030 509

Open op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

www.tafelvangoud.nl

Ontwerp,
inrichting en
onderhoud van
tuinen en
groenvoorzieningen

www.groenspecialisten.nl
Voorburg/ Pijnacker • Telefoon: 015 - 361 09 78
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H I G H

T E A

Op 26 november schoof een aantal senior wijkgenoten aan tafel in de
Compagnie. Met elkaar genoten ze van een praatje en een uitgebreide
High Tea.
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MUZIEK

IN

DE

WIJK

Klaas Aantjes en Jan Willem Sluiman

“Muziek is meer dan noten”
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Ze kennen elkaar omdat de ramen open stonden. Zodat de een de ander hoorde
musiceren. Sinds die tijd spelen ze regelmatig samen, bijvoorbeeld tijdens de tweejaarlijkse Leeuwendaalse Kunst ter Plekke. (Komend voorjaar is het weer zover!)
Klaas is in het dagelijks leven advocaat, Jan Willem specialist in de financiële sector.
Ze delen dezelfde passie: klassieke muziek.
Jan Willem maakt muziek “zo lang hij bestaat.”
Dat wil zeggen vanaf zijn eerste pianolessen,
waaraan hij als jongetje van 8 jaar begon. Hij
komt uit een muzikaal gezin, zijn broer en vader
speelden mandoline en fluit. “In 1960 kregen we
onze eerste pick-up. Op die draaitafel weerklonken de opera La Traviata en Weense walsen,
onze eerste langspeelplaten. Maar toen ik in de
Hourusthallen tijdens Koninginnedag voor de eerste keer het Residentieorkest live hoorde optreden
was ik voorgoed ‘verkocht’.” Hij vertelt dat de
hele klas het maar raar vond als hij in zijn uppie
naar een klassiek concert in het Congresgebouw
ging. In 1968 zag hij daar pianist Arthur Rubinstein live spelen. “Wow, wat een ervaring! Ja,
dat was in de tijd dat bijna al mijn leeftijdgenoten
zo’n zelfde gevoel kregen bij een optreden van
de Beatles!”
Jan Willem won ooit het Prinses Christina Concours, met als hoofdprijs een optreden als solist bij
het Residentieorkest. Ook slaagde hij voor het toelatingsexamen van het Haagse Conservatorium.
Toch koos hij bewust niet voor een carrière in de
muziek. Dochter hoboïste Elize doet dat nu wel.
Stones en Mozart
“Mijn moeder was erg muzikaal, vond ook dat
wij als kinderen aan muziek moesten doen. Maar
ik was een buitengewoon luie pianoleerling en
maakte weinig vorderingen,” lacht Klaas. Toen
hij een jaar of 25 was, “gebeurde het. Voor een
familiefeest studeerden we onder leiding van mijn
oudoom een lied in. Hij vond dat ik een goede
stem had. Zo begon ik met zingen, ging lessen
volgen. Later erfde ik van hem mooie muziekboeken. Ik heb het geluk dat ik veel professionele
musici ken, dat ik via hen veel kansen krijg om

aan uitvoeringen en optredens mee te doen. Zo’n
20 jaar geleden kreeg ik de kans om als invaller
een kleine rol te zingen in Mozart’s Zauberflöte.”
Later zong hij onder andere mee in een opera
van Jean Jacques Rousseau, in Verdi’s Rigoletto
en in de musical Annie. En vorig jaar nog in een
uitvoering van Brecht’s Drei Groschenoper die
amateurmusici in het Amsterdamse Concertgebouw verzorgden. “Ha, ha, ja, toen mocht ikzelf
langs die hoge trap afdalen!”
Hardlopen of Bach?
“Ja, hoor, ik was ook van de Stones. En van Creedence Clearwater Revival,” vertelt Klaas. “Maar het
is raar als je opeens alle muziek zou vergeten die
in de afgelopen eeuwen is gecomponeerd. Voordat
de popmuziek ontstond,” vult Jan Willem aan.
Dagelijks klinkt in beide huizen aan de Regentesselaan muziek. Wat is volgens hen muziek? Muziek
is meer dan noten. Het bijzondere van muziek is
dat de noten wel dezelfde zijn, maar de muziek
steeds weer anders, steeds weer nieuw klinkt. Jan
Willem: “Je hebt mensen die gaan hardlopen.
Ik duik in Bach.” Voor Klaas is een leven zonder
muziek “eenvoudigweg ondenkbaar.”
Barbara Schilperoort
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Eén naam voor de grote
merken in elektronica
en witgoed.

INTERVIEW

CHEZ

MICHELLE

Leeuwendaal kent veel ondernemers. Een daarvan is Michelle van Schip. Zij heeft een
praktijk aan huis voor natuurzuivere huidverzorging waarbij kwaliteit, aandacht en
een persoonlijke benadering voorop staan. Nieuwsgierig naar de vrouw achter ‘Chez
Michelle’ ging ik bij haar op bezoek om haar verhaal te horen.

Michelle heeft als kind en puber regelmatig last
van huidproblemen. Na lang zoeken, komt zij uit
bij het merk ‘Dr. Hauschka Cosmetica’. Ze vertelt
dat de cosmetica van dit merk op holistische en
natuurzuivere basis wordt gemaakt. De producten werken niet alleen in op de huid, maar hebben een diepere werking in het lichaam. Tijdens
de behandeling wordt de afvoer van lymfevocht
gestimuleerd zodat het weefsel zijn gifstoffen
kwijtraakt en het zelfherstellend vermogen van je
lichaam wordt geactiveerd. Michelle geeft aan
dat dit geen verkooppraatje is, maar dat het echt
zo werkt.
Naast het werk in haar eigen praktijk werkt
Michelle voor Dr.Hauschka Nederland. “Daar
geef ik workshops, trainingen en demonstraties. Klanten kunnen dan bijvoorbeeld een korte
behandeling krijgen om kennis te maken met het
product.” Ook verzorgde Michelle workshops bij
het familieweekend van de tentoonstelling in de
Kunsthal in Rotterdam over het werk van antroposoof Rudolf Steiner (nog tot 11 januari 2015
te zien).

De praktijk is in juni van dit jaar geopend. De
klantengroep die Michelle aantrekt, is breed. Dit
zijn mannen en vrouwen, maar kunnen ook kinderen zijn met huidproblemen. Michelle straalt als
ze over haar vak vertelt. “Het is mensenwerk en
dat spreekt mij aan. Sommige klanten komen voor
een ontspannende behandeling, andere klanten
kan ik van huidproblemen afhelpen. De persoonlijke benadering is voor mij belangrijk.”
Plannen heeft Michelle genoeg. “In het voorjaar
wil ik een workshop organiseren voor mensen uit
de wijk zodat ook zij kennis kunnen maken met
de behandelingen en de producten. Volgens mij
zal het de Leeuwendalers wel aanspreken. Wij
wonen immers in een groene wijk waar veel aandacht is voor natuur en duurzaamheid.”
Klanten ervaren soms dat een behandeling aanvoelt als een korte vakantie. Ik heb heel kort de
proef op de som genomen en kan niet anders
zeggen dan dat het een bijzondere ervaring was!
Erika Priebee
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LEEUWENDAAL

Dit is het laatste van 3 artikelen over historisch Leeuwendaal. Ditmaal vertelt Wim Dammers over de bedrijvigheid aan de Geestbrugkade in de 19e eeuw.
Voor dit onderwerp nemen we drie bedrijfspanden onder de loep: Burchvliet, Treckvliet en het
gebouw van de vroegere wasserij ‘De Zwitsersche’. De Trekvliet was eeuwenlang een belangrijke verkeersader van en naar Den Haag: langs
de Geestbrugkade ontstond in de 19e eeuw veel
bedrijvigheid. Helemaal na 1892, toen de Trekvliet werd verbreed. Een noodzaak door meer
scheepvaartverkeer en steeds grotere schepen.
De buitenhuizen aan de Geestbrugkade, zoals
Burchvliet en Treckvliet, werden al in de 19e
eeuw omringd door bedrijfspanden.
Burchvliet
‘Burchvliet’ was van oorsprong een Voorburgse
buitenplaats uit de 16e eeuw, schuin tegenover
Drievliet. Na de grenswijziging in 1821 kwam
het bij Rijswijk. In 1838 werd het gekocht door
de eigenaar van landgoed Leeuwendaal. In de
tweede helft van de 19e eeuw werd het gebouw
niet meer als woonhuis gebruikt en trok de ‘Stoomwasch- en Bleekerij Burchvliet’ er in.
Op de foto is de brug over de Vliet naar de Jan
Thijssenweg te zien. Burchvliet werd in 1892
afgebroken in verband met de verbreding van de
Trekvliet: in de bocht die toen ontstond, staat nu
het appartementengebouw Nassaukade 68 – 96.

Treckvliet
Verderop richting Geestbrug staat het gebouw
‘Treckvliet’, ook van oorsprong een buitenplaats.
In de voorgevel staat het jaartal 1788 vermeld:
een aanduiding van een verbouwing, want het
22

pand dateert al uit de 16e eeuw. Aan het einde
van de 19e eeuw vestigde zich hier beddenfabriek Baltus, met een ontsmettingsdienst voor
tapijtreiniging. De aanbouw rechts op de prent is
afgebroken: daar is nu een parkeerterrein.

De Zwitsersche
Het grootste gebouw aan de Geestbrugkade
was het pand voor ‘De Zwitsersche Wasch,
Bleek en Strijkinrichting’, uit 1897. In 1963
werd het bedrijf overgenomen door de firma
Palthe en in 1973 sloot het de deuren. Tegenwoordig zitten er andere bedrijven in het pand,
zoals ELV Architecten. Op de gevel is nog vaag
‘De Zwitsersche’ te lezen!

Wim Dammers
Secretaris Historische Vereniging Rijswijk
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Mijn jeugdjaren aan de Nassaukade
Een grote garage met goederen van de beurtschipper van ‘t Veer, het opslagterrein van
de Verffabriek, stomerij de Zwitsersche en de Ermi melkfabriek… In 1945 was onze
wijk één grote, avontuurlijke speelplek voor het jongetje van 10 jaar dat ik toen was.
Twee jaar later meerde een beroepsvisser aan,
vlak voor onze huisdeur. Hij had een kruisnet en
bun (een kist met vers water waarin je de vangst
levend kon bewaren) aan boord. En een rookkast om de paling te roken die hij verkocht. Ook
kon je bij hem aas voor de snoeken kopen. Hij
leerde mij om te vissen met schakel en zegen
(verschillende netsoorten). Na een tijdje mocht ik
hem helpen bij het zetten en lichten van de fuiken
in de Vliet. En ik vergezelde hem bij zijn strooptochten in de polder. Overdag gingen we het
geschoten en verstopte wild ophalen. Dan moesten we oppassen dat we de jachtopziener Wiegel niet tegenkwamen. De visser leerde mij ook
zwemmen. Hij had daar zo zijn eigen methode
voor: met een fietsbinnenband om mijn schouders
moest ik overboord springen boven zijn kruisnet. Als het niet lukte, zou hij mij wel omhoog
draaien. In één middag had ik de zwemslag
onder de knie!
Bootjes van koekblikken
Het varen met eigengemaakte bootjes van legergroene koekblikken was een avontuur apart. De
boot was onbestuurbaar en viel uit elkaar bij het
naderen van scheepsverkeer. Ik lag in het water,
maar had gelukkig al zwemervaring!
Na die oorlogsjaren die ik als kind meemaakte
(lees de vorige Leeuwendeel), was dit een heerlijke tijd. Er kwam een einde aan de periode aan
de Nassaukade toen ons gezin in 1952 naar
Voorburg verhuisde. Vijftig jaar later kwam ik er
weer te wonen. Nu kan ik alleen nog maar mijmeren over die spannende jeugdjaren.
Alex Borsboom
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Vlinderidylle langs de Vliet…
Zo zouden de oevers van de Vliet er
volgens ons kunnen uitzien:
“Als het volgens de kalender nog wintert, steken
tussen de nog kale gemeentestruiken langs de
kade toch al honderden vroegbloeiende bollen
de kopjes boven de grond. Als lokkertjes voor
de eerste solitaire bijen. Even verderop staat
later in het voorjaar de mini-boomgaard in bloei,
die kadebewoners eigenhandig aanplantten en
onderhouden. De hele zomer staan bonte borders
bloemen uitbundig te bloeien. Een lust voor talloze vlinders en bijen. En voor het oog van de
vele wandelaars, fietsers en niet te vergeten de
vele plezierjachtvaarders die hier van het vroege
voorjaar tot en met het late najaar passeren (en
aanleggen).”
Een illusie? Nee, een idylle!
Een VLINDERIDYLLE om precies te zijn. Een kleurrijker Nederland, dat is waar De Vlinderstichting
en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging aan
werken. Met steun van de Nationale Postcodeloterij leggen ze tot 2016 bloemrijke plekken,
idylles, aan. Voor mensen om van te genieten en
voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven. De kade langs de Vliet leek ons (de stichting
Leeuwendaal Duurzaam en Groen) een perfecte
plek om zo’n Vlinderidylle in te richten. Daarom
polsten we de meningen van de grondeigenaren
- de gemeenten Rijswijk en Den Haag - en van
onze eigen wijkvereniging. En zochten samenwerking met de kadebewoners van Cromvliet die hun
strook kadegroen al tot iets idyllisch hebben omgetoverd. Want zo’n Vlinderidylle houdt natuurlijk
niet op als een straat van naam verandert. Omdat
alle reacties positief waren, dienden de groene
Cromvlieters en Leeuwendalers een gezamenlijk
projectvoorstel in. De Vlinderstichting vond het een
mooi project. Toch vielen we niet in de prijzen. De
concurrentie was groot. In het hele land hadden
zich 85 potentiële idylles aangemeld, terwijl er
maar 15 konden worden gehonoreerd…
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Ons ideaal
Natuurlijk hangen we onze idyllische Vliet-ideeën
nu niet meteen in de wilgen. Het leuke is dat we
samen met de Cromvlieters aan het brainstormen
zijn gegaan. Nu gaan we samen verder denken.
En samen doen. Hoe precies, dat weten we nog
niet. Zou het niet ideaal zijn om van Voorburg
tot Elzenburger Bos een ecologische zone voor
vlinders en bijen in te richten? Die prachtig aansluit op de aloude landgoederenzone? Wordt
vervolgd!

WE WENSEN JULLIE EEN
DUURZAAM EN GROEN 2015!
Barbara Schilperoort
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RIJSWIJK VERGROENT
Overal in het land gebeurt het. Steeds meer wijkbewoners steken hun handen uit de mouwen
en in de grond. Ook in Rijswijk. Daarom organiseerde Welzijn Rijswijk eind november in
het oude Raadhuis
een goed bezochte
themabijeenkomst
voor alle Rijswijkers
die aan de slag willen met groen in hun
buurt. Het was een
leuke bijeenkomst,
bedoeld om ervaringen uit te wisselen
en inspiratie op te
doen. Ook Leeuwendaal Duurzaam
en Groen en de
kadebewoners van
Cromvliet
waren
present.

ONZE GROENE AGENDA
VOOR 2015:
Groene denkers en doeners
gezocht
We hebben plannen om in het voorjaar
van 2015 een volgende Groenmarkt te
organiseren. En om die te combineren
met een tweede Boomtuintjesplantdag.
We overwegen om een vervolgcursus
over natuurlijk tuinieren te organiseren
voor beginners en gevorderden. Daarbij kunnen we heel wat extra groene
denkers en doeners gebruiken! Heb je
zin om met ons mee te denken en te
doen? Neem dan contact op met Jannie Marck (Leeuwendaal Duurzaam en
Groen: “een wijk om op te (vr)eten”):
jannie.marck@xs4all.nl
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COLLECTES
Collectanten voor allerlei goede doelen zijn
een regelmatig fenomeen in de wijk.
Zelf collecteer ik voor het KWF. Het
maakte mij nieuwsgierig naar de
resultaten van al die collectes in
onze wijk. Het is gelukt die van het
KWF en de Nierstichting te achterhalen. Eerlijk gezegd, vind ik dat
we dat met z’n allen beter kunnen.
KWF
Nierstichting

€ 1.709,66
€ 443,59

Ellen Twickler

NIEUWJAARSBORREL

Zoals ieder jaar nodigt
de wijkvereniging u
ook in 2015 uit voor de
nieuwjaarsborrel.
nieuwjaarsborrel.
De borrel is deze keer op
zondag 4 januari van 16.00
tot 18.00 uur in
De Conckelaer
Hoekweg 1 in Voorburg
(net over de Geestbrug aan de
rechterkant).
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Moet Rijswijk in de hoek?
Voor afval scheiden een dikke onvoldoende!
Met opgebolde fietstassen rijd ik de wijk uit. Een volgepropt tasje van de Hema aan mijn
stuur. “Ga je verhuizen?”, roept een lollige buurman. Nee, ik ga even plastic wegbrengen. Sinds 2 jaar zamel ik plastic in, en ik had nooit gedacht dat het zoveel zou schelen
in mijn vuilnisbak. Elke week verzamel ik zakken vol plastic in de keuken. Wasmiddelflacons, margarinekuipjes, frisdrankflesjes, verpakkingsmateriaal van groenten maar ook
van tijdschriften en noem maar op.
Hoe komt het dat Rijswijk zo slecht
scoort in de regio?
Dat komt doordat Rijswijk de meeste hoogbouw
in de regio heeft (72% in Rijswijk tegenover Delft
60% en Leidschendam-Voorburg 58%). Voor mensen die in de hoogbouw wonen kost het meer
moeite om afval te scheiden. Zij hebben minder
gelegenheid om gescheiden afval op te slaan bij
hun woning.

Mijn oog valt op het nieuws in de krant dat Rijswijk behoorlijk achter loopt in de regio als het op
afval scheiden aankomt. Een dikke onvoldoende!
Hoe kan dat nou? Ik vraag het aan wethouder
Openbare Ruimte Ronald van der Meij.
Allereerst: waarom moeten we
eigenlijk afval scheiden?
We scheiden afval zodat het wordt hergebruikt
als grondstof voor nieuwe producten. Hergebruik
is echt de toekomst! Grondstoffen worden immers
steeds schaarser.
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Ik word soms raar aangekeken als
ik met mijn plastic loop te sjouwen.
Weten mensen wel dat je je plastic
weg kunt brengen? Oftewel, moet
er niet gewoon meer voorlichting
komen?
Het onderwerp wordt in heel Nederland onder
de aandacht gebracht door de campagne van
Plastic Heroes. Dat zijn de posters met die oranje
poppetjes. Maar ook in de regio besteden we
veel aandacht aan voorlichting over plastic scheiden.
Je hoort mensen ook wel eens
zeggen: ik heb geen zin om ervoor
om te fietsen. Zijn er genoeg plaatsen
waar we ons gescheiden afval kwijt
kunnen?
Papier, plastic en glas kunnen over het algemeen
binnen een redelijke afstand worden wegge-
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bracht. Ook bij veel supermarkten kun je deze
‘grondstoffen’ inleveren. Maar in sommige gevallen moet je er inderdaad even een blokje voor
omfietsen.
Krijgt Leeuwendaal een eigen
container voor plastic?
Die is er inmiddels! Er staat sinds korte tijd een
container voor plastic aan de Nassaukade,
bij de Haagweg. En er komt een tweede; die
komt begin volgend jaar bij de Dillenburglaan
te staan. Op die plek komen dan ook ondergrondse containers voor papier en glas.
Waarom wil de gemeente dat
inwoners meepraten over dit
onderwerp?
We willen graag draagvlak krijgen voor het
afvalbeleid. We moeten toe naar een scheidingspercentage van 75%! Dat is een landelijke
doelstelling, waar wij ons ook aan moeten houden. Op dit moment ligt dit percentage in Rijswijk
op 32%. Het verschil is dus nog erg groot. De
gemeente kan dit niet alleen oplossen. We vragen van de inwoners ook een flinke inspanning.
Daarom is het belangrijk dat mensen al vanaf het
begin van het proces meedenken en meepraten.
Avalex en de gemeente hebben drie
toekomstscenario’s bedacht voor het
scheiden van afval. Wat betekent
dat?
Dit zijn drie mogelijke manieren hoe we in de
toekomst met afval scheiden kunnen omgaan.
Scenario 1 noemen we de ‘Financiële prikkel’.
Hierbij gaan we uit van het belonen voor het
goed scheiden van grondstoffen of betalen voor
de hoeveelheid restafval die je weggooit. Scenario 2 heet ‘Omgekeerd inzamelen’. Grondstoffen
worden aan huis opgehaald en het beetje restafval dat dan nog overblijft breng je zelf weg
naar een verzamelcontainer in de wijk. Scenario
3 gaat uit van ‘Nascheiding’. Een aantal grondstoffen blijven we apart inzamelen en een aantal grondstoffen haalt Avalex door middel van
nascheidingstechnieken uit het restafval.
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Wat betekent dat voor onze
portemonnee?
We willen niet dat de kosten voor de inzameling
van afval stijgen. Maar dan moet er wel wat
gebeuren. Als bewoners hun afval beter gaan
scheiden is er wellicht voordeel te halen uit de
grondstoffen die uit het gescheiden afval voortkomen.
Wanneer gaan de maatregelen in?
De planning is dat de gemeenteraad eind dit
jaar, begin 2015 een besluit neemt hierover. Het
beleid wordt geleidelijk ingevoerd. Dit gebeurt in
nauw overleg met de andere Avalex-gemeenten
over een periode van maximaal 5 jaar. Het beleid
geldt dan voor het hele Avalex-gebied.
Marissa Koopman

Ronald van der Meij

De drie toekomstscenario’s staan
beschreven in de brochure “Samen
kunnen we meer met afval”.
Deze brochure is te vinden op de
gemeentelijke website:
www.rijswijk.nl/meermetafval.
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Voor grip op uw financiële toekomst
gaat u naar Lancyr Hoogenraad!
Ga naar www.hoogenraad.lancyr.nl
voor uw verzekeringen, hypotheek,
pensioenen en risicobeheer.

Haagweg 177 • Postbus 1010, 2280 CA Rijswijk • t 070 - 390 72 35
f 070 - 319 49 70 • info@hoogenraad.lancyr.nl • www.hoogenraad.lancyr.nl
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WIJKAGENT
Beste bewoners van Leeuwendaal,
Wist u dat de politie ook actief is op social media? U kunt mij volgen op @wagoudrijswijk. Interessante berichten van anderen ‘retweet’ ik en mijn eigen berichten gaan over
gebeurtenissen waar de politie aandacht voor vraagt. Vaak zijn dat ‘preventie-tips’;
bijvoorbeeld over woninginbraak en babbeltrucs. U kunt ‘Politiebureau Rijswijk’ ook
op Facebook volgen. Er is daar ruimte voor reacties en opmerkingen, voor humor, etc.
Doe geen meldingen via Twitter of Facebook want het is géén ‘realtime communicatiemiddel’.
Huisvuil en grof vuil
Soms hoor ik wel eens iets over de manier
waarop huisvuil en grof vuil op straat wordt
gedeponeerd. Mij valt dat niet enorm op, kennelijk gebeurt dit meestal buiten mijn diensttijden.
De meeste klachten gaan naar (en dáár horen
deze klachten ook thuis) het Gemeentelijk Meldpunt van de Gemeente Rijswijk (bereikbaarheid:
bel (070) 326 19 99 of vul het meldformulier in
op www.rijswijk.nl). De gemeente zal met haar
‘Inspecteurs Openbaar Gebied’ controleren en
handhaven. Alleen in uitzonderlijke gevallen
bemoeit de politie zich hiermee.

Hondenpoep
Elke enquête, waar dan ook gehouden,
heeft als uitkomst dat hondenpoep qua
overlast op de eerste of tweede plaats
staat. Bij constatering zullen politie
en gemeentelijke handhaving
bekeuren. Niemand waardeert het als bij thuis-

komst blijkt dat je schoenzool ermee besmeurd
is, of dat je kinderen thuiskomen met kleding die
onder de poep zit. Het hoeft niet zo ver te komen
als iedere hondenbezitter de hondenpoep van
zijn/haar hond netjes opruimt. Dus ook als u uw
hond los laat lopen! (red.)
Woninginbraken
Over woninginbraken kunnen nooit genoeg preventie-tips gegeven worden. Bijna altijd is de oorzaak van een woninginbraak dat er onbewust
‘gelegenheid’ wordt gegeven. De gelegenheidsdief slaat zijn slag door een bovenraampje in te
klimmen dat volledig open staat en niet van een
‘secubar’ is voorzien. Handig voor die inbreker
is als er meteen een kliko bijna naast staat. Overdreven? Nee, het zijn helaas voorbeelden uit de
praktijk. Denk ook aan goede sloten, secustrips
op de deur, verlichting in een stikdonkere voorof achtertuin, uitzichtbelemmerende tuinbegroeiing, etc. Kijk voor meer tips nog eens op
www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html.
Heeft u ideeën voor mijn stukjes?
Stuur ze naar klaar.toet@politie.nl
Tot de volgende keer!
Klaar Toet
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Informatie-avond met
gratis en persoonlijk
verzekeringsadvies fysiotherapie
U heeft het misschien gemerkt. Het jaarlijkse zorgverzekeringscircus is weer
gestart. Nieuwe polissen worden bekend en veel TV- en radioreclame is door
zorgverzekeraars ingezet. Meestal een tijd voor nog meer verwarring.

Wij, als specialisten in fysiotherapie, zijn die verwarring zat.
Daarom starten we nu met een persoonlijk advies, helemaal gratis!
Persoonlijk advies
Met een speciaal programma beoordelen we direct uw huidige polis en krijgt een persoonlijk
advies. Onze belangrijkste inzet is de beste prijs voor het optimale pakket. Overigens kan in
enkele gevallen bij beperkte fysiotherapie niet verzekeren goedkoper uitvallen.

Onafhankelijk
Als specialist in fysiotherapie zijn we onafhankelijk. We willen graag al uw vragen
beantwoorden en de verwarring wegnemen. Goede informatie is van belang voor uw beste
individuele keuze.

Kom langs
Sommige antwoorden vindt u via onze website, maar een echt persoonlijk advies kunnen we u
alleen geven als u naar onze informatie-avond komt.

Locatie
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Phytalis
Geestbrugkade 35, 2281 CX Rijswijk

Aanmelden/informatie
www.fysiovergoeding2015.nl
of bel (070) 320 61 57
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